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Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN SECTORUL AGRICOL ILFOV

Șl JUDEȚUL GIURGIU

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri, _1 
iulie, ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat 
RAPORTUL LA PROIECTUL 
DE DECRET PRIVIND RE
PARTIZAREA IN PRODUCȚIE 
A ABSOLVENȚILOR INSTI
TUȚIILOR DE INVAȚAMINT 
— CURSURI DE ZI — PRO
MOȚIA 1988.

Potiivit Decretului, anul a- 
cesta vor fi repartizați in pro
ducție 27 305 absolvenți ai în- 
vățămîntului superior, 173 539 
absolvenți ai treptei a II-a de 
liceu, precum și 172 815 absol
venți ai învățămintului profe
sional — promoția 1988 — în 
unitățile subordonate ministe
relor, celorlalte organe cen
trale și organelor locale.

S-a subliniat că repartizarea 
absolvenților din învățămîntul 
superior, liceal și profesional 
se face potrivit sarcinilor sta
bilite în acest domeniu de 
Congresul al XIII-lea și Confe
rința Națională ale P.C.R., pre
cum și de Congresul Științei

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
In ziua de 1 iulie a.e. a avut 

Ioc ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repux. 
blicii Socialiste Români».

La lucrările, ședinței au par- 
ticipat^- -«'"invitați, viceprim- 
miniștri ai guvernului, miniștri, 
alți conducători de organe 
centrale, președinți ai unor 
comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

In cadrul problemelor în
scrise pe ordinea de zi. Consi
liul de Stat a examinat și ra
tificat Acordul dintre guvernul 
Republicii Socialiste România 
și guvernul Republicii Islamice 
Mauritania privind promova
rea și garantarea reciprocă a 
investițiilor, semnat la Nouak
chott la 14 martie 1988. Decre

și învățămintului, în spiritul 
orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca privire la asigu
rarea forței da muncă pentru 
îndeplinirea obiectivelor de 
dezvoltare economico-socială a 
țării în actualul cincinal și în 
perspectivă. In acest scop, s-a 
urmărit satisfacerea cererii de 
absolvenți din toate ramurile 
economiei naționale, acordin- 
du-se prioritate sectoarelor mi
nier, petrolier, energetic și 
agricol.

Comitetul Politie Executiv a 
apreciat că măsurile de repar
tizare a tuturor absolvenților 
constituie incă a dovadă a 
grijii partidului și statului nos
tru socialist pentru asigurarea 
unui loc de muncă corespunză
tor pentru toți cei care au ab
solvit o formă sau alta de în- 
vățămînt, o expresie a superio
rității orînduirii noastre socia
liste, pusă puternic în evidență 
de realitățile din unele țări ale 
lumii în care o mare parte a 
tineretului sporește rîndurile 
șomerilor, fiind lipsit de pers
pectiva unui loc de muncă.

Comitetul Politic Executiv, 
secretarul general al partidului, 

tul de ratificare a Acordului 
a fost, în prealabil, emmmat, 
în stadiul do proiect, și avizat 
*s.«ra6îl de comisiile perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale, precum și de către Con
siliul Legislativ.

Consiliul de Stat a discutat 
și aprobat Raportul cu privire 
la realizarea Programului cu- 
prinzînd analizele efectuate, 
din însărcinarea Consiliului de 
Stat, de către comisiile perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale în anul 1987 în diferite 
sectoare de activitate.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România 
a indicat să se perfecționeze 
activitatea de analiză și control 
a comisiilor permanente ale 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
exprimat Încrederea că noile 
promoții de absolvenți, care 
intri iu producție, își vor con
sacra întreaga pregătire profe
sionali dobinditi in anii de 
studii înfăptuirii, în cele mai 
bune condițiuni, a planului pe 
acest an, a prevederilor cinci
nalului 1986—1990, afirmîndu-se. 
Ia locurile lor de muncă, drept 
oameni de nădejde, cadre cu 
temeinice cunoștințe, construc
tori vrednici și devotați ai so
cialismului și comunismului pe 
pămîntul patriei.

In cadrul ședinței, analizin- 
du-se măsurile pentru genera
lizarea învățămintului de 12 
ani, tovarășa Elena Ceaușescu, 
președintele Consiliului Națio
nal al Științei și Invățămîntu- 
lui, a făcut propunerea ca, de 
regulă, in toate comunele unde 
există numărul de elevi nece
sar să funcționeze, pe lingă 
școlile generale, și treapta I de 
liceu. Actualmente, în toate co
munele funcționează școli ge
nerale de 8 ani, iar în peste 
2 000 de comune și treapta I 
de liceu. S-a stabilit să crească

(Continuare în pag. a 4-a)

Marii Adunări Naționale, ur- 
itând ca analizele efectuate de 
către acestea, din însărcinarea 
Consiliului de Stat, asupra ac
tivității organelor administra
ției de stat și a celorlalte or
gane ale statului, să fîe exa
minate de către comisii con
stituite pe domenii și ramuri 
de activitate, conduse de către 
un vicepreședinte al Consiliului 
de Stat și care să raporteze 
Consiliului de Stat asupra con
statărilor făcute și a măsurilor 
luate pentru respectarea și a- 
plicarea neabătută a hotărîri- 
lor de partid și a legilor țării 
în întreaga viață economică și 
socială, pentru întărirea per-

(Continuare in pag. a 4-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a examinat, vineri, în cadrul 
unei vizite de lucru, modul in 
care se realizează programele 
de sistematizare teritorială a 
Sectorului agricol Ilfov si a 
județului Giurgiu, precum și 
planurile de dezvoltare si mo
dernizare a unor comune — 
Bragadiru, Cornetu, Mihăilești, 
Balotești si Otopeni — care vor 
deveni orașe agroindustriale.

Noua vizită de lucru se înscrie 
in preocupările constante ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
consacrate înfăptuirii neabătu
te a politicii partidului si sta
tului nostru — de dezvoltare ar
monioasă, echilibrată a tuturor 
zonelor tării, de creștere a pu
terii economice a fiecărei loca
lități, de modernizare a orașe
lor . si comunelor, asigurindu-se 
astfel îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și viată 
ale oamenilor muncii, ridicarea 
nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoții de tovarășii 
Emil Bobu, Gheorghe Pană. 
Constantin Radu, Silviu Curti- 
ceanu.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i s-a raportat că acțiunea de 
sistematizare a teritoriului, de 
urbanizare a localităților din 
raza Sectorului agricol Ilfov și 
a județului Giurgiu se desfășoa
ră pe baza concepției profund 
științifice, de largă perspectivă 
a secretarului general al parti
dului. a orientărilor si indicați
ilor sale, in vederea asigurării 
unei cît mal judicioase ampla
sări în teritoriu a obiectivelor 
economice destinate valorifică
rii resurselor materiale si uma
ne existente, a utilizării mai 
rationale a terenurilor pentru 
lucrările de construcții de lo
cuințe si de alte categorii de 
construcții si, implicit, a eli
berării unor însemnate supra
fețe de teren pentru agricultură.

Pretutindeni, pe parcursul 
vizitei, secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a fost întimpinat cu 
cele mai alese sentimente de 
profundă stimă si aleasă pre
țuire, reprezentanții organelor 
locale adresindu-i, in numele 
tuturor celor ee trăiesc si mun
cesc în aceste localități, calde 
mulțumiri si adinca recunoștin
ță pentru preocuparea sa per
manentă față de dezvoltarea 
armonioasă a tuturor zonelor, 
a tuturor orașelor si comunelor 
patriei, pentru înfăptuirea con
secventă a planurilor si pro
gramelor de ridicare a bună
stării materiale și spirituale, 
de creștere a calității vieții în
tregului popor.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a prilejuit o 
amplă analiză a soluțiilor con
crete de dezvoltare in viitor a 
centrelor agroindustriale și a 
comunelor, in concordantă cu 
obiectivele politicii partidului 
și statului nostru, de creștere a 
puterii lor economice, de înflo

rire a tuturor așezărilor tării, 
de apropiere a condițiilor de 
muncă si viată ale locuitorilor 
satului de cele ale orașului.

Referindu-se la centrele agro
industriale. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că in 
cadrul acestora vor funcționa 
importante unități industriale, 
unităti agricole în ramuri spe
cifice zonei respective, vor fi 
create unităti ale industriei 
mici, se vor dezvolta servici
ile. Totodată, in aceste centre 
vor fi create unităti de învă
țăminte cultură si ocrotirea 
sănătății. In afara școlilor ge
nerale si a școlilor profesionale 
vor funcționa in centre licee 
avind si treapta a doua, asigu- 
rîndu-șe astfel învătămintul 
de 12 ani. iar căminele cultu
rale îsi vor deșfăsura activita
tea ca „Centre de cultură si 
creație "Cîntarea României*".

Vor fi construite în fiecare 
centru orășenesc agroindustrial 
spitale cu 100 de paturi, dispu- 
nind de maternități și farmacii 
proprii, precum și alte unităti 
destinate publicului — baie 
comunală brutărie, piață agro- 
alimeniară, complex sportiv.

Ținind seama de specificul 
localităților din apropierea mu
nicipiului București, unde in 
ultimul timp s-au amplasat im
portante unităti industriale de 
subordonare republicană. Ia 
care se adaugă o serie de alte 
activități stabilite prin progra
mele de dezvoltare si moderni
zare. practic acestea vor de
veni puternice orașe agroindus
triale si vor asigura condiții 
similare de muncă si viată cu 
cele de la oraș.

Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a subliniat importan
ta ce trebuie acordată celor
lalte comune, - pentru care ur
mează să se stabilească, potri
vit programelor de dezvoltare 
existente, schițe de sistematiza
re proprii.

Adresîndu-se tovarășului
Nicolae Ceausescu, factorii de 
răspundere care au participat 
Ia dialogul de lucru al secreta
rului general al partidului, nu
meroși cetățeni au ținut să mul
țumească pentru vizită, să-și 
exprime adeziunea la întreaga 
politică a partidului si statului, 
să sublinieze jnsietea orientări
lor stabilite pentru ridicarea 
economică si edilitară a tuturor 
comunelor, pentru ridicarea ge
nerală a bunăstării celor ce 
muncesc.

Ei g-au angajat să răspundă 
grijii permanente a partidului 
și statului, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pentru 
continua îmbunătățire a condi
țiilor de muncă si de viață ale 
tuturor oamenilor muncii, ale 
tuturor cetățenilor patriei 
prin tot mai importante reali
zări în îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin din planul pe acest 
an si pe întregul cincinal, în 
înfăptuirea ideilor si orientări
lor secretarului general al 
partidului. a obiectivelor și 
hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea și Conferinței Naționale, ale 
luminosului Program al parti
dului.

FLORETISTELE DIN LOTUL REPREZENTATIV 
PREGĂTESC STARTUL MARILOR 

COMPETIȚII ALE SEZONULUI

în reuniunea internațională de tir de la București

PATRU VICTORII ROMÂNEȘTI ÎN PRIMA ZI
La începutul acestei săiptă- 

mîni, asistam la un antrena
ment al lotului feminin de 
scrimă în sala de atletică grea 
din Poiana Brașov. După ce di
mineața selecționabilele măsu- 
raseră în alergare potecile ne
bătătorite ale muntelui, bi
ciuite din cînd în cind de o 
ploaie deasă care le mai răco
rea fețele înfierbîntate de e- 
fort, după-amiază luaseră în 
mină floretele, „uneltele de 
muncă", nu însă fără a mai da 
ocol înainte, de cîteva ori, să
lii, așa, ca din joacă, dar in- 
călzindu-se de-a binelea. Șl ce 
ușoare le păreau apoi floretele 
uitîndu-se la halterele și gante- 
rele de pe margine, sau la u- 
riașa saltea din preajmă, unde 
urmau să se antreneze luptă
torii juniori, după ce ele ple
cau la odihnă. Deci, o zi plină 
de pregătire, în haine de lu
cru, ca multe altele din aceste 
zile, dar simțindu-se febrilita
tea apropierii startului compe- 
tițional. Ca mîine vara va fi 
in amurg, toamna își va face 

simțită prezența nu cu averse 
de ploaie, și pe planșele marii 
întreceri sportive floreta femi
nină românească va avea de 
apărat acum nu numai prezen
ța sa pe podiumul ultimei edi
ții a J.O., ci și titlul de cam
pioană a lumii obținut anul 
trecut de Elisabeta Tufan, ca 
și medaliile de argint ale e- 
chipei. La Lausanne ’87, In re
prezentativa României se mai 
aflau din cvintetul olimpic 
medaliat la Los Angeles doar 
Elisabeta Tufan și Rozalia 
Husti, lor alăturîndu-li-se mai 
tinerele Reka Lazăr, fostă 
campioană mondială a „cade- 
telor", Claudia Grigorescu si 
Georgeta Beea. Acum, mezina 
lotului este Laura Badea, 
proaspătă absolventă de liceu, 
în urma sesiunii de bacalau
reat din iunie, o adevărată 
speranță a floretei noastre fe-

Paul SLAVESCU
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• Eugen Antonescu, un nou și valoros record național 
la pușcă 10 metri • Echipa Franței a cîștigat proba 
de pistol sport! 9 Victorii așteptate: Anișcara Matei 
(la pistol sport, individual) și Sorin Babii (la pistol 

liber)
Prima zi a reuniunii de tir 

de la București care a pro
gramat trei competiții — Cam
pionatele Internaționale ale 
României, „Cupa țărilor latine 
și Greciei" și „Trofeul Carpați 
la talere" — s-a desfășurat sub 
auspicii dintre cele mai favo
rabile pentru trăgătorii noștri. 
Pe scurt, ei au cîștigat toate 
cele 4 probe ale programului! 
E adevărat că nici replica u- 
nora dintre oaspeți n-a fost 
foarte ridicată — poate că și 
căldura caniculară a fost de 
vină I — dar ceea ce nu poate 
ri contestat e că rezultatele 
cu care reprezentanții noștri 
s-au impus în cele două probe 
de pistol și alte două de pușcă 
au fost ridicate, multe dintre 
ele, mal cu seamă cele reali
zate de Eugen Antonescu la 

pușcă 10 metri (693,9 p) și 
Carmen Mălina, la pușcă stan
dard, 60 f.c, (595 p), constitu
ind chiar noi recorduri națio
nale, de seniori și, respectiv, 
de junioare. Mai cu seamă re
zultatul realizat de dinamovis- 
tul Antonescu se cuvine a fi 

'lăudat, el fiind, realmente, 
competitiv pe plan internațio
nal, canabil să aducă, în e- 
ventualitatea repetării sale, 
intr-un concurs important ofi 
cial, chiar medalia cea mai 
strălucitoare I

Iată însă cîteva amănunte 
asupra desfășurării finalelor, 
cu specificația că învingătorii 
sînt cîștigători șl ai Campio
natelor Internaționale și ai „Cu
pei țărilor latine si Greciei" 
în probele respective.

Asa cum anticipam, Eugen

Antonescu a reușit cea mai spec
taculoasă victorie a primei zile, 
dominînd în manieră de mare 
trăgător, atît concursul pro- 
priu-zis (cîștigat la două punc
te, 591 față de 589 p ale so
vieticului Trusilov), dar mai 
ales în timpul finalei în care 
a realizat un punctaj excelent, 
102,9 p ! Astfel că reprezentan
tul nostru n-a mai lăsat spe
ranțe nici trăgătorului sovietic, 
nici unei plăcute surprize prin 
prezența la acest nivel tur
cului Guler, clasat în final pe 
un merituos loc 3. Joldea are 
și el meritul unei finaie bune 
(102,4 p), dar punctajul con
cursului propriu-zis a fost trai 
slab (583 p). Se vede că in ul
tima vreme pușcașii noștri au 
lucrat cu mai multă respon
sabilitate, investițiile de mun
că făcute de mai mu’;i ani 
au început să rodească și 
credem că e momentul ca rse-

Radu T1MOFTE

(Continuare 1- pag. • <-*-



• Infuzie de tinerețe • Ba
lanța înclină în favoarea 
seriei Sud • Echipe altă
dată fruntașe ajunse acum 
la mijlocul clasamentului

COMPETIȚII CARE ÎNCEP 
COMPETIJII CARE SE ÎNCHEIE

încheierea Diviziei A de popice (feminin)

CAMPIOANA ȘI-A RECONFIRMAT VALOAREA

O competiție de anvergură, „Cupa Eliberării", în or
ganizarea C.M.B.E.F.S.. dar si cu strînsa colaborare a Co
mitetului municipal al U.T.C. si Consiliului municipal al 
sindicatelor, a demarat ieri, 1 iulie, in Capitală, și se va 
încheia In preajma zilei de 23 August. Dar iată si spor
turile In care se vor întrece copiii, elevii, studenții, mi
litarii ți oamenii muncii din întreprinderile șl instituțiile 
din București : atletism (cros), șah. tenis de masă, tenis 
fotbal, handbal, baschet, volei, popice si orientare turis
tică. Prima etapă, la nivelul unităților sportive (asociații 
sportive). Intre 1—31 iulie ; a doua etapă, la nivelul sec
toarelor. Intre 1—15 august : a treia etapă, finalele pe 
municipiu. între 15—23 august. • în vederea petrecerii In 
mod util, reconfortant și organizat a timpului liber, pentru 
elevii rămași pe timpul vacantei de vară tn Capitală, vor 
funcționa, la nivelul fiecărui sector, inclusiv, al Sectoru
lui Agricol Ilfov. O serie de Centre și Cluburi de vacanță, 
un fel de tabere sportive cu activitate zilnică ia locuri 
sportive, atletism, șah, tenis, tenis de masă. Vor fi ini
țiate, de asemenea, excursii drumeții, demonstrații spor
tive etc. • Să notăm, pe de altă parte, că in Intneag.n 
tară continuă întrecerile din etapa de vară a Daeiadei 
la nivelul asociațiilor sportive din scoli. întreprinderi și

, instituții, plus faptul că în cadrul aceleiași mari compe
tiții. al Daeiadei. se desfășoară etapa Județeană a Cupei 

, U.T.C. la judo modelism. karting, orientare turistică si 
, radioamatorism. • Vom încheia, selectind dintr-un foarte 

bogat șir de manifestări sportive, cu două finale de nivel 
republican. Dinamoviada și Cupa U.G.S.R. ța oină, com
petiții în curs de desfășurare la Constanța st respectiv, te 
Pitești. O altă manifestare considerată ca o finală pe țară 
se desfășoară în aceste zile la Tîrgoviște : Cupa Pionierul 
la mlnibaschet. pentru două categorii de virstă. 8—10 si 
11—12 ani. (V.N.).

Ca șl tn anii trecuțl, echipa 
feminină Electromureș Tg. Mu
reș a luat un start lansat tn 
ediția 1987/88 a Diviziei A de 
popice, cîștigînd clar seria 
Nord. La rînd ui ei. Voin
ța Ploiești, în zeria Sud, 
dobindea cea mai bună per
formanță proprie, reușind să 
se califice în meciurile de
cisive pentru desemnarea cam
pioanei Arătîndu-se mai pro
ductive în partida-tur de 
la Ploiești, unde au cedat doar 
la o diferență de 73 p.d., mu
reșencele au învins detașat aca
să (2593—2373) șl, cu scorul ge
neral de 5072—4925 p.d„ elevele 
antrenorilor Iuliu Radovici ți 
Șandor Sereș au îmbrăcat pen
tru a patra oară consecutiv tri
courile de campioane ale țării.

Un bilanț concludent în ceea 
ce privește gradul ridicat de 
exprimare in joc al unei echi
pe care continuă să culeagă 
roadele preocupărilor 
pentru consolidarea
numeros, în cadrul căruia *p 
găsesc sportive cu vîrste ce se 
întind pe un lung evantai, de 
la Aurelia .Șerdean — 39 de ani.

Doina Țăgean — 31 de ani și 
Rodi ca Baciu — 28 de ani. pînă 
la 7 junioare Intre 20—22 de 
ani : Lcnuța Togăncl, Mariane 
Ualalai, Monica Mureșan, Au
rora Ilorca, Maria Soptercan- 
Oltcan, Anemarie Komesz și 
Martina Emcșe, care se for
mează, joacă, cîștigă experiență 
și progresează văzînd cu ochii. 
La ascensiunea acestei secții 
(președinte — loan Toadcr), 
înființată tn 1976, ni se pare 
esențial sprijinul permanent a- 
cordat de conducerea între
prinderii (director — loan Ol
tean, un prieten statornic al 
tuturor sportivilor de la Eiec- 
tromureș). Jucătoarele de aici 
beneficiază de condiții exce
lente de pregătire, începînd cu 
piste asemănătoare celor mai

pescu, Georgeta Moise și alte 
talente care au înaintat destu
le promisiuni în perspectiva 
viitorului sezon. De altfel, în 
turneul final pentru locurile 
I—VI pe podium au urcat două 
echipe din seria Sud : 1. Elec- 
tromureș (N), 2. Voința Plo
iești (S), 3. Voința București 
(S), 4. Hidromecanica Brașov 
(N), 5. Laromet București (S), 
.6 Voința Tg. Mureș (N). Ra
portul de forțe înclină deci în 
favoarea zonei din sudul țării.

Dintre celelalte echipe s-au 
impus atenției, prin tinerețea 
unor jucătoare cu reale calități, 
Mucava Molid Vama, Voința 
Galați și Voința Odorheiu Se
cuiesc, care pot privi cu încre
dere viitorul campionat. în 
schimb, Gloria București. Ra-

CE SÎNT SI (mai ales) CE AR TREBUI SA FIE
CENTRELE SI
în afara taberelor organizate 

la nivel central sau județean, 
fie cu profil sportiv, fie pur șl 
simplu de odihnă (dar tn care 
drumețiile, excursiile, con
cursurile și competițiile de 
masă nu vor lipsi), centrul de 
greutate al vacanței mari din 
acest an U vor constitui, ce de 
obicei, centrele și cluburile de 
vacanță.

Ce sînt și mai ales ce ar 
trebui zi Ce aceste unități 
sportive ad-hoc, care ființează 
tn toate sectoarele Capitalei, tn 
municipii și orașe șl chiar tn 
mediul rural. In aproape toate 
centrele de comune T De bună 
seamă, punctele de atracție, ta 
plan sportiv, pentru marea 
masă a ooplilor șl elevilor 
pentru cei care locuiesc In așe
zările respective, precum și 
pentru turti vizitatori ocazio
nali, sosiți la rude sau prie
teni, cu prilejul vacanței. Și, 
pentru ca, realmente, centrele 
și cluburile de vacanță să e- 
xercite o atracție pentru cei 
ce Îndrăgesc exercițiul fizic, 
un sport anume, ele trebuie să 
întrunească anumite condiții; 
de pildă, să dispună de cadrul 
organizatoric necesar, tnțelegînd 
prin acesta o bună ba
ză materială — terenuri 
de sport, spații pentru a- 
lergări și sărituri, amenajări 
pentru gimnastică șl. aflîndu-ne 
In plin sezon estival, bazine de 
înot. Realitatea atestă că exis
tă la nivelul tuturor sectoare
lor Capitalei, precum șl tn 
multe județe, In școli și tn li
cee, tn perimetrul unor clu
buri sau asociații sportive un 

■— asemenea cadru organizatoric, 
în măsură să asigure cuprin
derea unui număr cît mai mare 
de amatori de mișcare tn aer 
liber, după un grafic, o plani
ficare riguroasă destinate să 
evite suprapuneri, aglomerări 
șl de aici nedorite neajunsuri. 
Bucureștiul ne-a oferit, ani la 
rînd, drept modele în plan or
ganizatoric centrele și clubu
rile de vacanță de la Școala nr.
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CLUBURILE DE VACANTAa
îndrumați către cluburile spor
tive școlare sau către altele, 
cu secții de copii și juniori. 
„Totdeauna, prin intermediul 
acestor centre șl cluburi orga
nizate in vacanțe, ne-am com
pletat unele secții și chiar e- 
chipe", ne spune prof. Florin 
Fleșeriu, directorul Clubului 
sportiv școlar din orașul Sebeș- 
Alba. unitate sportivă care re
cent a dat in folosință — 
vederea activităților 
vacanță de vară — 
bază sportivă, care va funcțio
na non-stop pînă în 
Profilată pe „jocuri" și în spe
cial pe fotbal și handbal, acolo 
la Sebeș vor avea acces și co
piii dornici să practice alte 
discipline sportive. Profesorii de 
la C.S.S. .sînt gata să-i pri
mească...

în fine. să reținem și faptul 
că o promptă popularizare a 
activității acestor centre și 
cluburi de vacanță va veni in 
sprijinul reușitei lor, al mul
tor acțiuni ce vor fi inițiate. în 
ce ne privește, vom fi in mă
sură să oglindim — pe toată 
perioada recreației mari a anu
lui școlar — activitatea cît mai 
multor centre și cluburi de va
canță, să reliefăm inițiativele 
frumoase, pasiunea unor cadre 
didactice pentru munca cu co-

190 din Sectorul 4, de la „Voi
nicelul", „Cireșarii" și „Teme
rarii", de la baza sportivă Pan- 
telimon etc. In provincie, de 
asemenea, am tntîlnit multe 
astfel de unități sportive cu o 
activitate specifică vacanței de 
vară la Biriad și Oradea, la 
Tulcea și Sartu Mare, la Vaslui 
ți Tg. Jiu etc. Dorin să cre
dem că tradiția se va respecta, 
dat fiind spiritul gospodăresc, 
centrele și localitățile sus-amin- 
tite se vor evidenția și in a-

sau 
com- 
spor- 
con- 

Pentru

ceastă vacanță de 
condițiile ce vor fi oferite iu
bitorilor de sport.

E necesar, după aceea, să e- 
xiste ți un cadru de instruire, 
profesori și antrenori, adică oa
meni în măsură să dirijeze ac
tivitatea copiilor ți tineretului 
studios, să inițieze pe cei care, 
poate, iau contact acum pentru 
prima oară cu un sport 
altul sau să contribuie la 
pletarea cunoștințelor 
tive, la dirijarea unor 
cursuri ți competiții,
că una este ca un copil sau un 
grup să apară în incinta unui 
centru sau club de vacanță și 
să se organizeze spontan și alta 
să beneficieze de îndrumători 
competenți și grijulii. Deci, 
o activitate improvizată și, 
acest caz (cum am tntîlnit 
anii precedenți), discontinuă, 
una temeinică, permanentă 
implicit eficientă. Și pentru cei 
care doresc să participe la ac
tivitățile acestor centre și clu
buri de vacanță, dar și spre 
satisfacția celor ce îi conduc, 
în sensul că aici, în astfel de. 
unități, pot fi descoperiți, se
lectați mulți copii cu talent 
sau vocație într-o anumită dis
ciplină și care ulterior pot fi

In
din această 
o frumoasă

septembrie.

Tiberiu STAMA

VACANȚE. TURISM $

s
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1.T.H.R, BUCUREȘTI organizează excursii de 4 zile In 
OLTENIA si DEFILEUL DUNĂRII (plimbare oe Dunăre 
orln Cazane), pe următorul traseu :

ziua I ! București — Pitești — Rîmnicu Vilcea — Hore
zu — Tg. Jiu (cazare).

ziua • II-a i Tg. Jiu — Hobița — Tismana — Drobeto 
Turnu Severin — Porțile de Fier — Orșova (cazare).

ziua a III-a t Orșova — plimbare pe Dunăre (5 ore) eu 
trecere prin Cazane — Băile Herculane — Porțile de Fler 
— Orșova (cazare).

ziua a IV-z : Orșova — Porțile de Fier — 
Severin — Strehala — Craiova — București

Date de plecare i K. 33. X iulie t •. 13
3. 10 17 d M septembrie.

Informații H înscrieri la toate agențiileI.T.H.R. București.

Drobeta Turnu

25. TI august •

de turism ale

s

S
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NELU QUINTUS PLOIEȘTI. 
Sărind 1,97 m, Alina Astafel a 
egalat recordul mondial la ju
nioare :

Spre un țel inall 
Excepțional, 
Ii dorim un salt. 
Fără de... egal 1

AURELIA TUDOR, GIURGIU. 
Ultimul record mondial, din cele 
multe pe care le-a stabilit Io- 
landa Balaș, a fost acel 1,91 m, 
realizat în 1961, la Sofia. Per
formanță senzațională la vremea 
aceea, pe care astăzi, după cum 
vedeți, a depășit-o cu mult ju
nioara Alina Astafel. Șl este pro
babil că acestui 1,97 m ea ii va 
adăuga alți centimetri, deși e 
foarte .mare" fiecare centimetru 
la această probă.

T.N.N., BUCUREȘTI. în me
dul de calificare pentru Divizia 
A la rugby. Rapid București — 
Rulmentul Birlad (—7 (3—4).

Faptul se intimplă rar 
.Rapidul* a fost mărfar. 
Cu iui angrenaj solid. 
Rulmentul e mai... rapid !

DORU GIORGIAN, ZIMNICSA. 
Este exact : Răzvan Lucesc u, 
care a apărat de citeva ori 
poarta primei echipe a Sportu- 
lut Studențesc este fiul lui Mir
cea... Lucescu, antrenorul echi
pei Dinamo. Răzvan Lucescu are 
U ani.

Mureșencele, la citeva minute după ce au îmbrăcat tricourile de 
campioane (de la stingă) : sus — Doina Țăgean, Rodica Baciu, nona 
Bartha, Aurelia Șerdean, Melinda Demeter, antrenorul Sandor sereș ; 

jos — Anemarie Comesz, Lenuța Togănel, Mariane Halalai
Foto : Alexa FODOR — Tg. Mureș 

pid București, Voința Timișoa
ra și C.S.M. Reșița au dat un 
randament scăzut pentru niște 
secții cu tradiții și pretenții, 
devenind echipe de... mijlocul 
clasamentului. în sfirșit, fluc
tuațiile de formă ale sextetelor 
Olimpia București și Derma- 
gant Tg. Mureș, nevoite să pă
răsească prima scenă competi- 
țională, s-au datorat, după pă
rerea, noastră, faptului că a- 
ceste echipe (și altele care au 
reușit totuși să se mențină în 
primul eșalon) au intrat intr-un 
proces de consolidare a loturi
lor respective, ceea ce înseam
nă, prin definiție, o muncă de 
durată, de căutări, încercări și 
răbdare și care (logic, am spu
ne) nu exclude nici unele in
succese.

■—In^concluzie, a fost o ediție a 
unei înfurii de tineret în ma
joritatea formațiile. _ promo
varea elementelor tafewtete 
constituind una din trăsăturile 
definitorii ale campionatului di
vizionar feminin recent în
cheiat '.

competitive arene internațio
nale șl terminînd cu bile și 
popice de calitate superioară. 
Formația noastră campioană, 
care In 1985 a venit la Zagreb 
pe locul II în C.C.E., la numai 
un punct de laureată, în 1986 
la Szegedin a cucerit mult rîv- 
nitul trofeu, iar, în 1987 a re
petat succesul la Preșov, se 
află iarăși aproape de obținerea 
unei mari performanțe pe plan 
european, toți factorii cu atri
buții in dezvoltarea sportului 
popicelor avînd datoria să spri
jine realizarea el.

Așa cum menționam, Voința 
Ploiești, pregătită de fosta 
campioană Eleonora Ioan, a 
constituit revelația campiona
tului divizionar,, avînd ca prin
cipale realizatoare pe- Mîncla 
Mihăilă, Constanța Constantin, 
Mihaela și Constanța Nuță, e- 
lemente tinere care se impun 
pe zi ce trece. O altă formație 
din aceeași grupă preliminară. 
Voința București (antrenoare — 
Crista Szocs). obișnuită cu pre
zența In confruntările p’ntru 
întiietate. are în iot junioare ca 
Liliana Băjenaru. Mariana Po-

ASTAZI, ULTIMELE MECIURI
Astăzi. de la ora 1». are oc 

returul meciurilor din recalifi
cări la popice. Vom cunoaște, 
așadar, și ultimele echipe care 
vor accede în primul eșalon va
loric. Cu șanse mari. Minerul 
Vulcan, care a invins pe Laro
met București chiar pe areta a- 
cesteia, celelalte formații — ca.*- 
pați sinaia (t). Tehnontitaj O- 
dorheiu Secuiesc (b). Voința O- 
radea (f) — avînd și ele posi
bilități reale de a rămine tn Di
vizia A. Iată rezultate.e pdmelor 
meciuri desfășurate cu o săptă- 
mînă în urmă :

VOINȚA ORADEA — JIUL PF- 
TR1LA (f) 2 463—2 144 (6—0). Cu
această victorie categorică, oră- 
dencele au luat o opțiune se
rioasă în lupta pentru supravie
țuire tn divizie, ctștigînd dato
rită plusului de omogenitate a

1*. 
din

Traion IOANITESCU

DE CALIFICARE
S-au impus llolyaMatheechipei.

— 423. Olga Psibas — 4?3 și Cris
tina Abrud an — 40C de a gazde, 
respectiv ticna Balanp — ^35. 
(L GHIȘA. coresp.) • LARO- 
MET BUCUREȘTI — MIXERUL 
VULCAN S «24— S 125 (3—4).
An mâți de marea dorință ca in 
sezonul viitor să se numere prin
tre echipele primei divizii, po
picarii de la Minerul au lup'.at 
cu ardoare, cîștigînd pe merit in 
fața echipei bucureștme aflată 
în mare scădere de potențial. 
S-au remarcat V. Pișcoi —

Ardae — 337 și I. Btșoc — 
de la învingători, respectiv 
Mitsceîean — «84. (L PANA) 
XEFEBAL FRIGUL BUCU-

CVRPAȚ1 SINAIA ffl

H.
SS5
FI.
eREST1
2 226—2 349 (2—4) • TEHXOCTI-
LAj ODORHEIU SECUIESC — 
PROGRESUL ORADEA (b) 4 S3*— 
4 732 (4—2).
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• Campion 
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în etapa fin 
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mîine pe tr
în organizar 
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ee ne lnd- 
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Primul

FLORETISTELE DÎN LOTUL REPRE
(Urmare din pag. 1)

minine, gata să preia ștafeta 
marii performanțe in această 
disciplină olimpică de prim 
rang, care este scrima.

Monomul este condus cu 
dezinvoltură și exactitate in 
executarea exercițiilor de vii
toarea profesoară de educație 
fizică Claudia Grigorescu 
cum studentă la I.E.F.S.) 
încheiat de campioana i 
dială Elisabeta Tufan,

(a- 
I și 
mon- 
ușor 

distanțată, datorită unei „eco
nomii" de efort De ce ?, îl 
întrebăm pe doctorul Petre 
Mita, de ani și ani însoțitor a- 
vlzat și grijuliu al loturilor re-

prezentative de scrimă. „Pen
tru că Eliza se află in trata
ment recuperatorii! după • a- 
șoară întindere, ea execu- 
tind un program eu menajare 
segmentară", vine răspunsul, 
liniștitor și asigurător. Urmea 
ză curînd lecțiile individuale, cei 
doi antrenori, Ștefan Aredelanu 
și Tudor Petruț, soli citind prin 
exerciții — temă, cu arma în 
mină, răspunsuri exacte ,și 
precise. care să aprindă in 
timpul asalturilor o singură 
lampă, cea a tușei valabile.

Au cuvîntul antrenorii. Tu
dor Petruș : „Pregătirea de 
pină acum a selecționabilelor 
arată, cu indici obiectivi. o 
calitate superioară anului tre-

cut". Ștefan 
acest sezon. 
Ie echipei 
oană mondi
finalele div 
de cat. A, 
Reka Lazăr 
printre prim 
Cupa Mondi 
cum. in
dă dinaintea 
mobilizare e 
eiplină fără 
nirea rigu 
de pregătire
ma floretistă 
buic să fie 
ruire, ca un 
de echipă".



e la o asociație muncitoreasca

CTORII BUCUREȘTENI

CTICĂNfl Al SPORTULUI
lae-c-n pro- 
rfi aflafi zil- 

in mijlocul 
Capitalei, 

tSKloire. La 
!rn panourile 
bricaie ; pe 
mereu aoi 

rrea — fle- 
i nestemate 
le stații de 
fu de la 
raia de Con- 
| Antrepriza 
L Coaslruc- 
Lrjd;e»r* sta
ll ie Uniter- 
■etartef. care 
Bzez», . peste 
■ isbcercn

secții de atletism (cu locuri 
și II la maraton sau Crosul 
Tineretului), box (N. lancu, 
finalist la „Centura de Aur', 
l. Stan in lotul național), judo 
(feminin și masculin ; cu sec
ții de copii, juniori ți tineret; 
talente prezente pe primele 
locuri in campionate sau in 
loturi olimpice de perspectivă: 
M. Borțănoiu, O, Bușteanu, 
Ioana Manea, Mariana Micloș), 
tenis (cu echipă in primele 
6 din țară I seniori ți juniori 
talentați: E. Hnat, R. Con- 
stantinescu, I. Vespan, A. Voi- 
nea). Există, apoi, echipe pre
zente tn campionatele munici
pale la handbal, tenis de masă, 
tenis și baschet. Aceasta in 
ceea ce privește „perfor
manța* constructorilor. Pentru 
ci in sportul de masă, lucru
rile stau cel puțin la fel de 
bine. La 4 discipline (tenis de 
masă, țah, tenis de cimp, fot
bal) se desfășoară animate 
campionate de casă in care 
tint angrenate cercurile spor
tive. De fapt, brigăzile com
ponente din cadrul antreprizei. 
Membrii asociației obțin suc
cese in marile competiții ca, 

~ tinărului
construc- 
la cămi- 
cu prile-

Priviri spre eșalonul secund

Interviu cu antrenorul lotului de tineret — ZI de ARI

Uircea Mutesc» „FORȚE NOI ȘI UȘI

MEREU DESCHISE"
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muncitor sau Cupa 
torului, in întreceri 
nele de nefamiliști, 
iul duminicilor cultural-spor
tive ți în multe altele, dove
dind pasiunea pentru sport a 
constructorilor. AL Pisano 
/70 de ani), normatorul S. 
Enache mecanicul C. Dnjbog, 
D. Dochia. Gh. Zărnea, sînt 
numai cifiva din cei care pun 
umărul efectiv și Ia „ridica
rea sportului.

..Nu se poate altfel — spu
nea secretarul V. Băloiu —, 
rezultatele economice bune ale 
rcntraiPi ne obligă. Cele spor
tive trebuie să fie la un ni- 
v-1 pe măsură*. Iar rezulta
tele bune despre care ni se 
vorbea tint obținute, mai ales, 
fi in ceea ee privește baza ma
terială. In afara minibazelor 
de la sediile antreprizelor, a- 
sociafia dispune de un frumos 
complex pe malul lacului Tei, 
ea 7 terenuri de tenis, plat- 
torme bituminizate, multifunc
ționale, pentru diferite spor
turi, said de tenis, debarcader, 
bărci, dușuri, loc de joacă 
pentru cei mici, bazine pentru 
copii și adulți. Dar moderni
zarea complexului continui cu 
multă hotirire. Prin munci 
patriotică, eu materiale recu- 
r-erzte. Atei cor apărea 
•rmuri de tenis, unele-^MTena- I 
Mri absoios necesare, cum sini | 
jifiriaTe. cabine pentru arbi
tri, dușuri.

Cum arată toate acestea T 
Demne de priceperea și pa
siunea pentru sport a acestor 
minunați și harnici construc
tori !

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I 
I

Modesto FERRARINI ■

CE NE SPUN CLASAMENTELE FINALE ?
> Inter Sibiu, neînvinsa 18 etape • Cele 9 puncte
avans ale constă nțenilor • Comportări meritorii ale
formațiilor din Pașcani > Retrogradare în bloc a

bucureștenelor

• Dintre cele trei nou pro
movate in Divizia A, F.C. Inter 
Sibiu a realizat cel mai mare 
punctaj (51) și a Înregistrat cele 
mai multe victorii (23), reușind 
un parcurs de-a dreptul im
presionant : 18 etape fără în- 
frîngere (între penultima a tu
rului și ... ultima a returului) 
• F. C. Constanța a adunat cu 
2 puncte mai puțin decit 
mația de pe Cibin, avînd 
19 victorii, însă a avut și 
mai puține infringed (4) 
tre cele trei cîștigătoare, 
minînd cursa promovării la cea 
mai mare diferență (9 p) față de 
principala contracandidată, tot 
o ex-divizlonară A (Politehnica 
Iași) • Laureata seriei a III-a, 
F. C. Bihor, are întîietate la 
golaveraj (+57), orădenii în
scriind 85 de goluri (cu 23 și, 
respectiv, 22 mai multe decit 
sibienii și constănțenii I) e Nici 
una dintre secondante (nici 
chiar Gloria Bistrița, cu cele 
numai 2 p sub cîștigătoarea 
seriei) n-ar fi terminat, cu 
punctele acumulate, pe locul 
prim în vreuna din celelalte 
două serii. în schimb. Inter 
Vaslui, retrogradată cu 33 p 
(la golaveraj I), s-ar fi... salvat 
dacă punctajul său ar fi contat 
în seriile a II-a sau a III-a. Ori
cum, două comparații ale im
posibilului... • La începutul 
campionatului, destui dădeau 
„ca sigură* între viitoarele re
trogradate ale seriei I pe una 
dintre cele două echipe din 
Pașcani. Realitatea nu numai 
că a contrazis o asemenea pre- 
zumpție, dar formațiile în cau
ză au terminat ediția tn partea 
de sus a clasamentului, una 
după alta, cu același număr de 
puncte, Insă eu o netă supe
rioritate la golaveraj a mai 
experimentatei C.F.R. (+18) față 
de nou venita din „C“ Șiretul 
(—3) • Cădere ta bloc (fără 
precedentI) a tuturor echipe
lor bucureștene, ta seria a 
II-a, ultima dintre ele nefilnd 
alta decît,_o (multi ™ fostă 
di'” „ignară A, Progresul, care 
nici ta tur n-a erupt ca un 
„vulcan*, nid în retur n-a 
excelat prin „voință* (apropo 
de schimbările de cognomen). 
Cu 14 p, această formație n-a 
fost mai — sus decit Petrolul 
Brăila (11 p I), „coada cozilor* 
(ca puncte, ca golaveraj, ea go
luri primite : 99) pe totalul ce
lor trei serii • Și Maramureșul 
a pierdut două din cele trei

for- 
doar

Ier-

divizionare B (C.I.L. Sighet și 
Minerul Baia Sprie). Numai că 
revine Minerul Cavnic, în timp 
ce din seria de „C“ cvasi-bucu- 
reșteană n-a urcat nici o echi
pă din Capitală • Din cele 12 
promovat» de anul trecut ta 
eșalonul secund, 7 au rămas tn 
„B“ (Electromureș Tg. Mureș, 
Sportul Muncitoresc Caracal și 
Gloria Reșița in extremis) ; 
dintre ele, numai Sportul „30 
Decembrie* șl Șiretul Pașcani 
au încheiat campionatul pe un 
loc bun : 6 și, respectiv, 7 ta 
seriile in care au evoluat • 
C.S.M. Reșița prezintă un bilanț 
la fel de bizar ca șl Unirea 
Focșani : locul 5 și ... —6 la 
golaveraj • Locuri peste aș
teptări, avînd in vedere pre
cedentul campionat: C.M.M. 
Pandurii Tg. Jiu (anul trecut 
la ~ un pas de retrogradare), 
locul 3 în seria a II-a, și Pra
hova C.SiU. Ploiești, ta seria I 
• Sub condiție (pretenții și „ 
promisiuni), clasarea in final a 
fostelor divizionare A Gloria 
Buzău șl Chimia Rm. Vîlcea, 
ambele pe un (oarecare) loc 8 
Poate la anul • Echipele 
arădene, U.T.A. și Strungul, au 
continuat să rivalizeze mai mult 
intre ele decit cu aspirantele la 
prima divizie, situarea tor (din 
nou) in prima jumătate a cla
samentului seriei deschizind 
(pentru a cita oară 7) perspec
tiva readucerii orașului de pe 
Mureș in „A*.

George ROTARU

înaintea unui sezon care tși 
anunță atit de rapid startul, o 
discuție cu antrenorul lotului 
de tineret, 21 de ani, Mircea 
Rădulescu, ni se pare firească, 
mai cu seamă după ce am avut 
ca Invitat in paginile ziarului 
nostru pe conducătorul tehnic 
al primei reprezentative, Eme- 
rich Jenei. Așadar, un micro- 
intervlu cu responsabilul tehnic 
al „speranțelor* fotbalului 
nostru.

— Spre deosebire de echipa 
A, cea de speranțe are un 
ciclu competițional de doi ani. 
Acest campionat european men
ține formațiile reprezentative 
cu jucători de pînă ta SI de 
ani tatr-o permanentă activi
tate.

— Da, sistemul preconizat de 
U.E.F.A. pentru Europa și, lată 
Însușit și de F.I.F.A. pe plan 
mondial, urmărește asigurarea 
unor competiții de regularitate 
pentru toate categoriile de se
lecționate. Să luăm ca exemplu 
Europa, care a șl pus te prac
tică această rețea de campio
nate. Pe continentul nostru 
sint, în momentul de față, cam
pionate pentru echipele de ju
niori de 16 și 18 ani, apoi în
trecerea selecționatelor de ti
neret (21 de ani), iar prin re
centa botărtre a forului mon
dial selecționatelor de tineret 
de 23 de ani, le-a fost rezerva
tă competiția olimpică. Lotul 
nostru are, pentru sezonul de 
toamnă, ca obiectiv principaL 
angajarea noii ediții a C.E., 
care se va desfășura după un 
program paralel cu ai echipei 
A. Deci, jocuri ta compania se
lecționatelor de tineret — 21 
de ani — ale Bulgariei, Greciei 
și Danemarcei. Tocmai de a- 
ceea am înțeles să folosim pri
ma jumătate a anului 1988 spre 
a asigura o fortificare a totu
lui prin includerea unor ele
mente talentate și din echipele 
de categorii inferioare. Seria

Mîine, de la ora 17, au loc partidele-tur

FINAL IN TURNEUL DE ȘAH „SOMEȘ '88<
Au uat sfîrșit întrecerile celd 

de a XlV-a ediții a Turneului 
internațional de șah de la Satu 
Mare, dotat cu trofeul .Someș 
■88'. Șahiști din șase țări — R. F. 
Germar ia. Iugoslavia, Polonia. 
Ungaria, U.R.S.S. șl România — 
și-au dat tatîlnlre ta fața tablelor 
de șah, pe distanța a 13 runde. 
La capătul acestora, victoria ta 
turneu a revenit șc hiatului vest- 
german Philip Schlosser, cu 8,5 
puncte urmat la numai o Jumă
tate de punct distanță de iugosla
vul Slobodan Vratonici și pri
mul dintre reprezentanții țării 
noastre, loan Mărășescu. Din pă-

cate, ceilalți jucător! români nu 
s-au făcut cu deosebire remar
cați ocupînd locuri ta continua
rea clasamentului.

Iată cum arată ordinea finală 
in acest clasament : 1. Ph. Schlo
sser (R.F.G.) 8,5 p (12), 2—3. S. 
Vratonici (Iugoslavia), L Mără
șescu (România) 8 p, 4. W. Ja- 
nocha (Polonia) 7,5 p, 5. O. Be
rechet 7 p, 6. Em. Ungurean u 6,5 

Moldovan 6 p (toți 
A. Meszaros (Un- 
9—10. V. Ohotnik

r
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PENTRU COPIII AMATOR) 
DE ATLETISM Șl FOTBAL

CLUBUL 
BUCUREȘTI

VOINȚA 
organi

zează tn perioada 1—15 
iulie a.c.. ta zilele de 
marți, miercuri, țoi Si 
vineri. Intre orele 9— 
11 și 17—19. la stadio
nul Voința Iritați® de 
metrou Aure) Vlaicu). 
o selecție pentru sec
țiile sale de 
5i fotbal.

La această 
vor participa 
și copii născuți
nil 1972 șt 1977

atletism

selecție 
|un lori 

între a- I 
ț

p 7. D.
România), 
garia) 5,5 ..
(U.R.S.S.), A. Crlșan (România) 
5 p. 11. Gh. Secheli 4 p, 12—13. 
D. Dragoș, Fr. Lengyel 3,5 p (toți 
România).

Arbitrajul competiție! a fost ■- 
sigurat de A. M. Anghel șl V. 
Marian.

8. 
P.

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 1 IU
LIE : Extragerea I : 54 39 16 27 
37 85 35 19 86; extragerea a 
II-a : 60 33 6 55 81 30 79 59 50

FOND TOTAL DE CÎȘT1- 
GURI: 818.915 LEI, din care 
166.529 lei, report la categoria 1.
• ASTA ZI (DAR NUMAI AS

TĂZI » vă mal puteți 1uca nu
merele favorite la TRAGEREA 
LOTO 2 programată a avea loc 
mîlne. duminică, 3 iulie. Re
amintim că la o astfel de intere
santă acțiune se poate clștiga ți 
cu NUMAI 3 NUMERE din 0 
extrase.
• tn perioada întreruperii con

cursurilor PRONOSPORT, ca ur
mare a pauzei intervenite to

Așadar, a sosit șl ora jocu
rilor de baraj pentru ocuparea 
tocurilor rămase vacante ta Di
vizia C, după retroer»dar .a ce
lor »4 ia formații dta eșalonul 
trei al fotbalului. Partidele-tur 
se vor desfășura duminică, eu 
Începere de la ora 17. Iată pro
gramul complet al celor 17 jocuri 
și arbitrii divizionari A desem
nați să le conducă :

Rapid Miercurea Clue — Rapid 
Stimaș (Suceava) : A. Gheorghe 
— P. Neamț ; Avtatul Zăpodenl 
(Vaslui) — Metalul Roman : V. 
Antohl — lași ; Mecanica Sport 
Galați — Forestierul Agaș (Ba
cău) : Ad. Porumbolu — Vaslui ; 
Granitul Babadag — Automobi
lul însurățel (Brăila) : V. Curt — 
Constanța ; Rapid Fetești — Hi
drotehnica Buzău : M. Constan- 
tinescu — București ; Victoria 
Lehliu — Marina Mangalia : M. 
Stoenescu — București ; Electri
ca Fieni — URBIS București : 
AL Mustățea — Pitești ; Sportul 
Munc. Drăgănești OU — Ș. N. 
Giurgiu : Fl. Popescu — Ploiești ; 
Armătura Strehala — Petrolul 
Stotaa (Gcrj) ; N. Dinescu — 
Rm. Vilcea ; Retezatul Hațeg — 
Foresta Caransebeș : L Vel ea — 
Craiova ; Progresul Gătaia (Ti
miș) — Petrolul Arad : C. Co
reean — Reșița ; Rapid Jibou — 
Voința Oradea : M. Salomir — 
Cluj-Napoca ; Foresta Satu Ma
re — C.U.G. Cluj-Napoca : L 
Gherghell — Bala Mare ; Some
șul Beteag (Blstrița-Năsă jd) — 
Bradul Vișeu de Sus : C. Gheor
ghe — Suceava ; Carpați Bra
șov — I.R.A. Tg. Mureș : Gr.

Maeavel — Deva ; Mecanică Fină 
Contești (Argeș) — Carpați Ag
nita : I. Crăeiuneseu — Rm. Vll- 
cea (meciul se dispută la Ște- 
făneștl) ; Metalul IUM FUipești 
de Pădure — LP.T. întorsuri 
Buzăului : 1. Grama — Bucu
rești.

Jocurile retur sini programate 
duminică U iulie.

Amintim că au promovat fără 
baraj ta Divizia c (conform re
gulamentului F.R.F.) următoarele 
echipe : 
Alba), 
toșanl).
Craiova 
Petrolul
rests Băbenl (Vilcea) șl Autobu
sul Laminorul Focșani (Vrancea).

Energia Săsclori (jad. 
C.S.M. Bucecea (Bo- 
Constructorul TAGCM 
(Dolj), .Fortul* (Iași), 
Poeni (Teleorman), Fo-

noastră de trialuri și selecții a 
angajat, deci, un număr mult 
mai mare de fotbaliști, unii din 
echipe mici și foarte mici. îm
preună cu colegii C. Drăgușln, 
I. Voica și D. Apolzan — ta 
afara jocurilor de verificare cu 
echipele Greciei (două partide) 
și R.D. Germane — am reali
zat partide de verificare cu 
echipele F.C. Constanța și Oțe
lul și, mal cb seamă, pentru 
că ele au reprezentat prilejuri 
de utile observații pentru noi, 
două triaturi cu ioturi alcătui
te din jucători de la formațiile 
de A, tineret-speranțe, B și C

— Și care au fost, ta final, 
efectele practice ale acestor ve
rificări și căutări 1

— După opinia mea, cred că 
am ajuns la conturarea unui 
tot lărgit promițător Prin 
lentul și dorința de afirmare a 
componențitor lui. Esențial pen
tru reușita ridicării de noi fot
baliști de valoare internațională 
rămtae, Insă, munca, seriozita
tea șL mal ales, modestia aces
tor jucători. Pentru că, nu ta 
puține împrejurări, el dovedesc 
o suficiență care nu 11 poate 
ajuta defel in ascensiunea tor.

— Și cum se profilează, desi
gur, eu aproximația Inerentă 
unor anticipări făcute cu mult 
timp înaintea startului, lotul 
pentru C.E. de tineret 1988/ 
1990 7

— Spre satisfacția noastră, 
ne bazăm ta toate comparti
mentele pe jucători buni, unii 
preluați de la reprezentativ» 
de juniori : Stănici, Răducioiu. 
Hanganu. în aoest fel sper să 
înregistrăm o concurență crea
toare tn toate posturile. Pentru 
tricoul nr. 1, un grup alcătui! 
dta Prunea, Stelea, Tene și Cri- 
șan se află ta prim-plan. Fun
dașii laterali ti au ta frunte pe 
D. Petrescu. Bunaciu. Ciobanu. 
ta linia de mijloc, alt grup dc 
candidați — Dicu, Stere, L 
Stan, Seneș, Ursea. Pentru 
ca locurile de vîrfuri de 
atac să fie asaltate de talen- 
tații Răducioiu, Stănici, Hanga
nu șl Neagoe (de la Electropo- 
Sere). La capitolul „fundași cen
trali* așteptăm noi candida
turi te afara celor depuse d» 
Matei și Panait. în funcție d» 
necesitățile totului A H vom 
putea, eventual, utiliza și pe ju
cătorii selecționați acolo și în
deplinind condițiile de virstă i 
Lupescu, Gh. Popescu, Sabău. 
Repet, însă, toate așteptările 
noastre, toate speranțele noas
tre stat condiționate de modul 
cum fotbaliștii din lotul lărgit, 
care rămtae deschis oricăroi 
noi candidaturi, vor ști să s» 
pregătească. Dorim ca reprezen
tativa de tineret să depășească 
te fine, zona, calificărilor, eta
pa grupelor.

— Să sperăm ta atingerea a- 
cestui obiectiv așteptat. cum 
bine ați observat, de multă 
vreme...

ta-

Eftimie 1ONESCU

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
Așa cum am relatat ta urmă 

cu două sâptăminl, la termina
rea meciului dintre Minerul Rod
na și Unirea Cristuru Secuiesc, 
clștigat de echipa locală cu 4—1, 
s-a găsit, totuși, un spectator 
care — fapt incredibil I — a reac
ționat ta fața acestei victorii a 
echipei favorite lovindu-1 pe un 
jucător al oaspeților. Prin aceas
tă faptă condamnabilă, spectato
rul respectiv a lovit, de fapt, cel 
mal rău, ta Interesele echipei 
Minerul Rodna, căreia, pentru a- 
eest lucru, I s-a ridicat dreptul 
de organizare, pe teren propriu, 
pe o etapă. Șl era vorba de ul
tima etapă ta care echipa dta

STAT LOTO-PRONOSPORT
disputarea competițiilor fotbalis
tice. particlpanțll au din plin 
posibilitatea de a-șl valorifica 
șansele la celelalte sisteme, a- 
tlt de variate și de atractive. 
Intre altele, anunțăm lansarea, 
ta aceste zile, a unei NOI SERII 
SPECIALE LIMITATE de 
in PLIC intitulată LOZUL 
CANȚEI,
• TRAGEREA LOTO 3 de 

ne. duminică, 3 iulie, va

LOZ 
VA-

mii- 
avea 

loc tn București, ta sala clubu
lui din str. ~ ------- * "
cepind de la
• Reluăm, 

tragerii Loto 
categoria 2 : ______ ..
9.832 lei ; categoria 3 : 17 varian
te a 4.048 lei ; categoria 4 : 52,25 
variante a 1.317 lei ; categoria 5 : 
129,25 variante a 532 lei ; cate-

Doamnei nr. 3. ta- 
ora 16.30,
astăzi, ciștlgurlle 
din 24 Iunie 1988 : 
7 variante 35% a

INFORMEAZĂ
310,50 variante a 233 lei; 
X : 1.314,75 variante a

la categoria 1 : 144.529

Categoria 1 : l variantă 100*/, a 
50.000 lei și 1 variantă 25% a 13.500 
’el ; categoria 2 : 1,25 variante a 
32.369 Id ; categoria 3 : 14,50 va
riante a 5.023 lei ; categoria 4 : 
57 50 variante a 1.267 ld ; catego
ria 5 : 218,75 variante a 200 lei ț 
categoria 6 : 1.724,25 variante a 
100 lei.

Report la categoria 1 : 16.531 let
Clștlgul in valoare de 50.000 ld, 

de la categoria 1, a revenit lui 
Axenia Traian din București.

Rodna avea nevoie, ea de aer, 
de avantajul terenului, pentru a 
deține o șansă in plus in obți
nerea victoriei, tn meciul ou La
minorul Beclean, și a se salva 
astfel de la retrogradare.

Partida s-a desfășurat, ded, 
pe un teren neutru, La Prundul 
Birgăuiul, la sfirșltul el, prin re
zultatul de 1—1, Laminorul Be
clean, șl nu Minerul Rodna, reu
șind să evite retrogradarea. Iată 
ce „servicii- pot aduce, uneori, 
echipelor noastre de fotbal niște 
așa-zlșl suporteri.

Dar lucrurile nu s-au oprit aid 
eăd la meciul de la Prundul 
Birgăuiul mal mulți Jucători 4» 
la Minerul Rodna l-au lovit im 
arbitri, pe motiv eâ medul a 
fost prelungit „doar* eu I mi
nute și nu pinâ oe echipa dl» 
Rodna ar fi obținut victoria. A 
tund, da, după el. putea B fii» 
lerat sfirșltul jocului, dar nu mai 
devreme 1 91, din nou, .«upon 
terii* și-au făcut apariția, arb9 
tril șl observatorul federal aci- 
plnd cu mare greutate de el 
după o urmărire ea ta filmda 
de aventuri.

Ca urmare a acestor noi .eve
nimente*. echipa din Rodna • 
fost suspendată pe două etape, 
sancțiune operabilă in campiona
tul județean, unde Mineral a a- 
juns datorită șl suporterilor e- 
chlpel. Jucătoril-huliganl au fost 
și el. bineînțeles, pedepsiți cum 
se cuvine. Astfel. Lung a fost 
suspendat pe nn an, Pungă și 
Borgo — pe 9 luni, Iar Boca - 
pe 6 luni.

Jock BERARIU



ACTUALITATEA ATLETICĂ • PE SCURT •

(Urmare din vag. 1) 

numărul de comune cu treapta 
I de liceu, astfel incit toți co
piii să urmeze invățămîntul de 
10 ani in comuna unde locuiesc 
sau în cea mai apropiată. De 
asemenea, în vederea genera
lizării înv ățămintului de 12 ani 
și avindu-se în vedere că o 
parte din copiii de la sate în
vață în licee și școli profesio
nale din marile orașe și centre 
industriale, s-a propus ca, de 
regulă, în noile centre orășe
nești agroindustriale să se cre
eze, in funcție de numărul de 
elevi, cîteva sute de școli cu 
treapta a n-a de liceu, care 
să-i cuprindă pe toți elevii din 
raza centrelor agroindustriale 
respective. Toate aceste mă
suri au drept scop asigurarea 
bazei materiale pentru genera
lizarea învățămintului de 
ani.

Comitetul Politic Executiv

12

a 
aprobat aceste propuneri și a 
hotărît ca ele să fie înscrise în 
programele de organizare și 
sistematizare a localităților, de 
creare a centrelor 
agroindustriale.

In cadrul ședinței 
lui Politic Executiv, 
Nicolae Ceaușescu, ________
general al partidului, a propiis 
construirea în București a 
.CENTRULUI NAȚIONAL DE 
CULTURA "CÎNTAREA ROMÂ
NIEI»", edificiu reprezentativ 
pentru marile construcții ale 
epocii noastre socialiste, dotat 
cu săli moderne, destinate 
spectacolelor de operă, concer
telor muzicale, precum și des
fășurării activității de creație 
tehnică, cultural-artistică, con
cursurilor și manifestărilor pri-

orășenești

Comitetu- 
tovarășul 

secretarul

lejuite de Festivalul Național 
„Cin ta rea României".

S-a propus ca, in mod co
respunzător, să se constituie 
.Centre județene de cultură 
«Cîntarea României»", iar în 
comune căminele culturale să 
devină centre de activitate 
cultural-artistică și de creație 
tehnică .Cîntarea României". 
De asemenea* toate cluburile 
muncitorești și casele de cul
tură vor deveni centre de cul
tură și creație «Cîntarea Româ
niei", desfășurîndu-și întreaga 
activitate sub semnul înaltelor 
obiective de educare socialistă, 
patriotic-revoluționară. de pu
nere în valoare și afirmare a 
inepuizabilei capacități de crea
ție multilaterală — culturală, 
artistică, științifică și tehnică — 
a poporului, a condițiilor o- 
ferite prin organizarea marii 
competiții de masă, inițiată de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
Festivalul Național .Cîntarea 
României".

In continuarea ședinței. Corni- § 
tetul Politic Executiv a dez- § 
bătut o serie de probleme ale 
vieții internaționale. In legă- § 
tură cu apropiata consfătuire a $ 
Comitetului Politic Consultativ § 
al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, Corni- § 
tetul Politic Executiv a dezbă- § 
tut și aprobat o serie de pro- § 
puneri prezentate de secretarul Ș 
general ai partidului, tovarășul § 

s

Nicolae Ceaușescu, cu privire $ DrUTDII I fl 
la perfecționarea activității or- § ■ L" ■ u
ganismelor Tratatului de la 
Varșovia, care vor fi prezen- 
tate la apropiata intilnire. § 

Comitetul Politic Executiv a Ș 
soluționat, de asemenea, pro- 
bleme curente ale activității de § 
partid și de stat.

s

BERLIN, 1 (Agerpres). Peste 
200 de concurențl din 28 de țari 
au participat la competiții, atle
tică internațională desfășurată la 
Berlin cu prilejul Zilei olimpice.

Iată principalele rezultate în
registrate : feminin, disc : Ga
briele Reinsch (R.D.G.) 72,78 m ; 
100 m garduri : Cor nelia Osch- 
kenat (R.D.G.) 12.59 : 200 m : Sil
ke Moeller (R.D.G., 22.54 : mas
culin : 100 m : Robson da silva 
(Brazilia) 10.32 ; 800 m : Jerzy
Rafael (Polonia) 1:47,58 ; 400 m : 
Thomas Schoenlebe (R.D.G.) 44.99.
• Cursa de la Salzburg dispu

tată pe 5,5 km, s-a Încheiat cu 
victoria austriacului Helmut

s TURNEUL PREOLIMPIC
DE BASCHET

AMSTERDAM, 1 (Agerpres). 
Rezultate înregistrate în turneul 
de calificare la baschet mascu
lin pentru Jocurile Olimpice din 
acest an, turneu ce se desfășoară 
în Olanda : Grupa A : Olanda — 
Suedia 92—TI : Spania — Irlanda 
118—62 : grupa B : Turcia — Da
nemarca 92—® ; Italia — R. F. 
Germania 182—72.

AÎEHA ȘI-A DEPUS, OFICIAL,
CANDIDATURA

DIN 1996

organizarea e- 
Jocurllor Olltn-

ATENA, 1 (Agerpres). Orașul 
Atena șl-a anunțat oficial can
didatura pentru 
diției din 1998 a 
pice de vară.

Se reamintește 
vor împlini 100 
renașterea Olimpiadelor, 
fiind gazda primei ediții a Jocu
rilor Olimpice moderne.

că. în 1998, se 
de ani de la

Atena

Schmuck, cronometrat în 16:45,52. 
La feminin, prima a trecut li
nia de sosire Annl Auer (Austria), In 21:00.00.
e Proba feminină de 3 000 m 

dam cadrul concursului internațio
nal de atletism de la Helsinki 
a fost ctștigaită de Tatiana Samo- 
lenko (U.R.S.S.) ta 8:43,48 urmată 
de coechipiera sa Natalia Arte- 
mova 8:43,82, Iulia Beșliu (Româ
nia) — 8:44,34 șl Katarin Ulrich 
(R.D.G.) — 8:44,83.

Alte rezultate : aruncarea suli
ței feminin : Petra Felke (R.D.G.) 
— 73.86 m ; triplu salt Olog Prot- 
senko (U.R.S.S.) — 17,68 m ; 
masculin: 800 m: Ari Suhanen 
(Finlanda) — 1:45,14 aruncarea 
greutății : Remigius Machuna
(Cehoslovacia) — 20,® m.

AZI, FINALE
LA WIMBLEDON

LONDRA, 1 (Agerpres). — în 
semifinalele probei feminine 
din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Wimble
don au fost consemnate urmă
toarele rezultate : Martina Na
vratilova — Chris Evert 6—1, 
4—6, 7—5 ; Steffi Graf — Pame
la Shriver 6—1, 6—2.

în semifinalele probei de du
blu bărbați, perechea Ken 
Flach, Roberto Seguso a elimi
nat cu 6—4, 6—4, 7—6 cuplul 
Eddie Edwards, Gary Muller.

RUfiDYȘTI SOVIETICI

IN ARGENTINA

BUENOS 
în primul 
pe care îl 
gentina, echipa de

AIRES, 1 (Agerpres). 
med al turneului 
întreprinde în Ar- 

„ ' rugby a
U.K.S.S. a întrecut cu scorul 
de 43—13 (9—9) selecționata 
provinciei Entre Rios.

CICLISM • A 75-a ediție a Tu
rului Franței va debuta luni, 4 
iulie, cu o etapă de 100 km, traseul măsurind anul acesta 3 231 km, împărțițl În 21 de etape. Ul
tima etapă este programată pentru 24 iulie, sosirea urmlnd să 
albă loc, conform tradiției, pe 
celebra arteră pariziană Champs 
Elysees • Prima ediție a Turului 
feminin al Italiei a fost clștigată 
de sportiva italiană Maria Ca
nina, urmată de Elysabeth Hepple 
(Australia), la 2:21 șl de Petra 
Rbssner (R. D. Germană) la 3:10. 
Ultima etapă a fost clștigată de 
Barbara Ganz (Elveția), crono
metrată pe 120 km ta 3.04:29. 
• Campionatul Italiei In proba 
de fond, desfășurat la Imola, a 
revenit rutierului Pierino Ga- vazzi, înregistrat pe distanța de 
282 km în 7.21:24. L-au urmat, în 
acelaș timp, Giuseppe Saronnt 
șl Maurizio Fondriest.

HALTERE • In prima zi a 
campionatelor Uniunii Sovieti
ce de la Harkov, întrecerile 
categoriei 52 . kg au fost eiștigate 
de Israil Isakov, cu un total de 
245 kg (107,5 kg, plus 137,5 kg).

PENTATLON MODERN • Pro
ba de călărie din cadrul Cam
pionatelor internaționale femini
ne ale R. F. Germania a fost cîș- 
tigată de sportiva poloneză Anna 
Bajan, cu 1100 puncte, urmată 
do Kerstin Gritzmacher (R. F. 
Germania) 1190 puncte (timp In
ferior).

POLO. Meciurile disputate la 
prima zi a turneului internațio
nal pentru juniori, de la Sofia, 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Bulgaria — Spania 
6—8 ; R.S.S. Ucraineană — 
România 8—6 ; Iugoslavia — R.F. 
Germania 23—4 ; Italia — Unga
ria 9—4.

ȘAH • După 12 runde, în tur
neul de la Belfort, contînd pen
tru „Cupa Mondială", In clasa
ment conduce Garry Kasparov (U.R.S.S.), cu 9,5 puncte, urmat 
de Karpov 8 puncte, Elvest 7,5 
puncte, Spasski, Hubner, Soko
lov cite 7 puncte etc. In runda a 
12-a, Kasparov l-a Învins în 34 
de mutări pe Elvest • Turneul 
internațional „open* desfășurat în 
localitatea iugoslavă Bela Crkva 
s-a încheiat cu trei clștigătorl : 
Ronny Gunavan (Indonezia). Ev- 
ghenl Vaslukov (U.R.S.S.) și Og- 
nen Cvitan (Iugoslavia), cu cite 
8.5 puncte din 11 posibile.

(Urmare din vag. 1)

manentă a ordinii și disciplinei 
și instaurarea unui inait spirit 
de răspundere și exigență în 
toate domeniile și sectoarele de 
activitate.

In continuarea ordinii de zi, 
a fost examinat și aprobat 
Programul privind analizele ce 
vor fi efectuate în anul 1988, 
din însărcinarea Consiliului de 
Stat, de către comisiile perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale. referitor la modul în 
rare organele de stat înfăptu
iesc politica partidului 
gara aplicarea legii in 
domenii de activitate.

Consiliu] de Stat, a 
si aprobat Darea de seamă 
privind activitatea Tribunalului 
Suprem și Raportul privind 
activitatea desfășurată de orga
nele Procuraturii Republicii 
Socialiste România în anul 
1987.

In continuare, Consiliul de 
Stat a dezbătut și aprobat 
Raportul Comisiei pentru ana
liza activității de soluționare a 
propunerilor, sesizărilor, recla- 
mațiilor și cererilor oamenilor 
muncii adresate Consiliului de 
Stat în anul 1987 și Raportul

și asi- 
diferite

analizat

cu privire la rezolvarea pro
punerilor, sesizărilor, reriama- 
țiiior și cererilor oamenilor 
muncii adresate Consiliului de 
Miniștri, ministerelor, celor
lalte organe centrale ale admi
nistrației de stat în anul 198*.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, a cerut să" se 
aducă îmbunătățiri reglemen
tărilor actuale privind activi
tatea de examinare și rezolvare 
a scrisorilor oamenilor muncii, 
astfel incit să se asigure o ve
rificare nemijlocită și temeinică 
a acestora de către organele 
centrale și locale ale admini
strației de stat de specialitate, 
de către organele do justiție si 
procuratură, comisiile de jude
cată din unități, pentru a se 
evita unele situații cînd sesiză
rile făcute erau verificate chiar 
de către cei reclamați. „

In acest sens, urmează să se 
îmbunătățească și activitatea 
Comisiei pentru analiza propu
nerilor, sesizărilor, reclamați- 
ilor și cererilor oamenilor 
muncii de pe lingă Consiliul 
de Stat, precum și activitatea 
la nivelul Consiliului de Mi
niștri.

In continuare, Consiliul de 
Stat a soluționat unele pro
bleme ale activității curente.

§
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• A treia ediție a Campionatelor 
Mondiae de atletism pentru juniori va avea 
loc în anul 1990. in localitatea bulgară Flov- 
dlv. Celelalte contracandidate la organizare 
au fost Espoo (Finlanda), Lille (Franța) și 
Madeira (Portugalia) • FOTBALISTUL AR
GENTINIAN valdano, din echipa campioa
nă mondială în 1986, a abandonat activita
tea compețițională. în ultimii ani el făclnd 
parte din echipa Real Madrid. In viitor se 
va dedica muncii de antrenor la echipele 
de juniori ale clubului madrilen • NOUL 
recordman la aruncarea greutății, UK 
Timmermann (R.D.G.), îndrăgostit de tea
tru, ar fl vrut să devină actor, dar v* fl, 
în cele din urmă, inginer mecanic. Acum 
15 ani, Ulf a apărut pe scenă, la debut, 
interpretînd rolul unui copil negru surdomut • ÎNOTĂTORUL sovietic Vladimir 
Salnikov, deținător al mal multor recor
duri mondiale, între care șl cei la 1508 m 
liber, este, deocamdată, singurul din lume 
care a izbutit să parcurgă flecare sută, 
din cele 15 în mal puțin de 66 de secunde 1 
• MULTA vreme, tenisul a fost denumit 
..sportul alb“, datorită echipamentului fo
losit de toți jucătorii. La începutul anilor 
’70. televiziunea în culori a solicitat o di
versificare a echipamentelor, care s-au tot 
colorat (astăzi, doar puțini tenismanl mal 
joacă ta alb), fabricile de materiale spor
tive tatreclndu-se în a realiza tricouri șl 
pantaloni In fel de fel de combinații colo- 
ristiee. Dar aceasta nu este totul, căci, na 
de mult, englezoaica Ann White a apărut 
pe teren echipată lntr-un fel de combine
zon (tricou cu mîneci șl pantaloni lungi)

PATRU VICTORII ROMANEȘTI
(Urmare din vag. 1)

ritele antrenorului dinamovist 
Petru Șandor să fie evidenția
te la acest capitol, amîndoi 
trăgătorii fiind elevii săi.

O victorie așteptată a fost 
aceea a Anișoarei Matei, in 
proba de pistol sport: o fru- 
nioesă .replică în plan sportiv" 
la recordul ’național egalat, a- 
cum o săptămînă, la Sofia, ue 
către Daniela Dumitrașcu (594 
p. în proba clasică), de cane 
Anișoara avea nevoie, acum, 
în această perioadă de pregă
tire a startului olimpic. E drept 
că învingătoarea a avut un 
moment de ezitare în finală 
(cînd a tras doar 46 p, în pri
ma serie!), de care Daniela 
Dumitrașcu era cît pe ce să 
profite, apropiindu-se la un 
singur punct. Dar eu 50 p, in 
ultima serie a concursului. Ma
tei șl-a asigurat victoria, de- 
monstrînd că se poate mobili
za atunci cînd se află în di
ficultate. Dintre sportivele 
oaspete, cehoslovaca Ziskova 
s-a arătat cea mal valoroasă 
a momentului (a și ocupat lo
cul 3), dar si o surpriză de 
mari proporții, oferită de o 
trăgătoare din Indonezia, Sam- 
perno Lely, clasată

mulat pe corp. Din fericire, Federația In
ternațională de tenis a intej-zis o astfel de 
ținută citușl de puțin decentă. Iar acum, 
tînărul american Andre Agassi, una din 
revelațiile actualului sezon, ta chip de ino
vator. joacă chiar în marile turnee în pan
taloni scurți de „blugi" ? ! • și pentru

"isaEBasnaaaHHaa

pe locul 6,
■ ■ ■ ■

CA VENI VORBA de tenis, arbitrul prin
cipal al turneului tradițional de la Roland 
Garros. Jacques Dorfmann (55 ani), a fă
cut o remarcă interesantă : „Din 1973, am 
arbitrat mal multe meciuri ale lui Jimmy 
Connors, dar niciodată acesta n-a clștlgat, 
eu mine in scaun. Șl totuși, slntem buni 
prieteni!•.„ • LA TURNEUL de tenis de 
la Roland Garros, ta 14 zile de Întreceri, 
au asistat anul acesta 222 219 spectatori, 
ceea ce reprezintă un record al competi
ției • FEDERAȚIA INTERNAȚIONALA de 
squash apreciază el ta lume ar exista vreo 
M milioane de practicant! al acestui sport 
• TN prezent stat afiliate ta forul Inter
național al baschetului un număr de 172 
de federații naționale. Ultimele cînd afi
nate stat 7 Insulele Marshal, Monaco, Kiri
bati, Tango «1 Tuvalu • PENTRU INTRE-

■ ■■■■■■■■■■■■■

în final. în clasamentul „Cupei 
latine" pe locul 3 a urcat fran
țuzoaica Marie-Jeanne Donez, 
cu un total destul de bun : 
673 p.

Sorin Babii a cîștigat, con
form așteptărilor, proba de 
pistol liber. N-a avut nld un 
moment emoții, căci nici 
unul dintre adversari — 
nld din cadrul „Internațio
nalelor". nld din „Cupa lati
nă" — nu i-a pus -probleme. 
El a început foarte tare con
cursul propriu-zis (decade de 
98—96—95!). dar a capotat inex
plicabil în a 4-a (87 p), reve- 
nindu-șl apoi în ultimele două. 
Păcat însă, pentru că altfel ar 
fi reușit și el un rezultat ex
celent,’ poate chiar un nou re
cord național. A patra victo
rie a zilei a fost a pușcașel 
Carmen Mălina in proba — 
neolimpică însă — de pușcă 
standard 60 te, tînăra trăgă
toare de la Metalul impunîn- 
du-se la categoria senioarelor 
într-o competiție Internaționa
lă, deși ea este încă junioară.

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
16 m, seniori ț 1. E. Antonescu 
(Rom.) 693,9 PILE. Trusilov 
(URSS) 689,9 p ; L E. Gttler (Tur
cia) 685.T p ; 4. J. Joldea (Rom.)
685.3 p ; 5. H. Hellford (RDG)681.4 p ; 8. C. Cioo (Rom.) 681,2 p;

pistol sport : 1. Anișoara Matei 
(Rom.) 68# p : 2. Daniela Dumi
trașcu (Rom.) 677 p ; 3. Jana Zis
kova (Cehoslovacia) 675 p ; 4.
Marie-Jeanne Donez (Franța) 673 
p ; 5. Torra Ferraj (Cuba) 672 p ; 
6. Samperno Lely (Indonezia) 670 
p ; echipe : 1. Franța 1735 p ; 2. 
România 1 730 p ; 3. Italia 1 704 p; 
pistol liber : 1. S. Babli (Rom.) 
654 p ; 2. V. Nistor (Rom.) 646 
p ; 3. D. Vrbec (Iugoslavia) 644 
p ; 4. M. Hochmuth (RDG) 641 
p ; 5. L. Stan (Rom.) 641 p : 6. A. 
Coet (Franța) 639 p ; echipe : 1. 
România 1647 p ; 2. Franța 1632 
p ; 3. Spania 1607 p ; pușcă stan
dard 60 f.c. : 1. Carmen Mălina 
(Rom.) 595 p ; 2. Elena Tadik. <URSS) 595 p ; 3. Aurelia Bistri-
_ «n fTT u ni.) 592 p ; 4. Natalia
GrancOFtaL (URSS) 592 p : 5. Be
ția Dovderova - (Bgd^rrlal 592 p ; 
6. Romanița Petrescu (Bom.) 
591 p.

2. V. 
D.

• AȘA CUM SE ANUNȚA de 
la Secretariatul Federației inter
naționale de fotbal, echipele re
prezentative mexicane au fost ex
cluse din competițiile internațio

CERILE olimpice de box, la categoria su- 
per-grea A.I.B.A. a aprobat să participe 
cu opt mai mult decît se sta
bilise inițial. în afara eelor șase 
campioni continentali (Africa, America de 
Nord, America de Sud, Asia, Europa șl 
Oceania) vor mal lua parte boxeri 
din Europa, din Africa șl America 
de Nord, șl din Asia • „THE JAMES 
SULLIVAN MEMORIAL AWARD", una din
tre cele mai Însemnate recompense care 
este oferită sportivilor americani, are ca 
laureat, pentru anul 1987, pe Jim Abbott, 
un tînăr jucător de baseball, de 20 ani, din 
echipa Universității Michigan. Deși, din 
naștere, el nu are decif o singură mina, 
este totuși unul dintre eel mal buni jucă
tori din campionatul țării sale. Și aceasta 
lntr-un joc In care, ca șl la oină noastră, 
stat folosite ambele mlinl 1 • ÎN iarna 
TRECUTA, Federația Internațională de Schi 
■ Întreprins măsurile necesare pentru o- 
mologarea a 3000 de piste, ta Întreaga lume, 
pentru schiul alpin • SELECȚIA atleților 
americani pentru J.O. va fl făcută In urma 
unul concurs special. Acesta este progra
mat la Indianapolis, Intre 18 șl 28 ■ iulie. 
Reamintim că, între 16 șl 18 iunie, la Tampa 
s-au desfășurat Campionatele S.U.A., care 
n-au contat Insă ca test de selecție. Aceas
ta sore deosebire de Înot, pentru care fe
derația americană de natație. ta mod spe
cial. a cuplat „naționalele" cu „trials de 
selecție 1

Romeo VILARA
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nale pe o perioadă de 2 ani. 
Sancțiunea a fost aplicată in 
urma unei încălcări a regulamen
tului, constatată la turneul preli
minar al Campionatului Mondial 
de juniori, desfășurat la Ciudad de Guatemala, unde echipa Me
xicului a prezentat 4 jucători 
care depășeau vîrsta admisă. Tot
odată, Federația internațională a 
hotărît ca în locul echipei Mexi
cului, la turneul final ce va avea 
loc, anul viitor, în Arabia Sau- 
dită, să participe formația S.U.A.
• ÎN MECI CONTÎND pentru 

preliminariile campionatului A- 
siei, competiție rezervată echipe
lor de tineret, formația R. P. 
Chineze a întrecut cu scorul de 
3—1 echipa Hong Kong, califi- 
cîndu-se pentru turneul final, 
programat în luna octomorie a 
acestui an.• REZULTATE ÎNREGISTRATE 
în competiția internațională de 
fotbal „Cupa Intertoto" : Hano- 
vra 96 — F. C. Karl Marx Stadt 
0—1 : Orgryte — Chemie Halle
1— 0 ; Banik Ostrava — Brondby
2— 1 : Velje — Tatabanya 1—1 : 
Beitar Jerusalem — Sturm Graz
3— 3 ; Carl Zeiss Jena — Aarhus 
2—2 ; Pecs — Grasshoppers Zu
rich 0—1.
• FEDERAȚIA DE FOTBAL 

DIN PERU l-a desemnat pe iu
goslavul Bora Milutinovici în 
funcția de antrenor al reprezen
tativei peruane, care se pregăteș
te pentru preliminariile Campio
natului Mondial. Tehnicianul iu
goslav a antrenat, de asemenea, 
formația Mexicului la turneul 
fina’ al Campionatului Mondial 
din 1986. echipa mexicană reușind 
să promoveze, pentru prima 
dată. în faza a doua a compe
tiției.


